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Curriculumm vitae 

Lucillee Mei Lin Ong werd op 1 maart 1966 geboren te Amsterdam. Na het behalen 
vann het VWO-diploma in 1984 aan de Scholengemeenschap Noord te Amsterdam, 
begonn zij in datzelfde jaar haar studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Alss specialisatie binnen de Klinische Psychologie koos zij de Gezondheidspsychologie. 
Haarr afstudeerproject (stage en onderzoek) uitgevoerd in het Academisch Medisch 
Centrumm (AMC) te Amsterdam, had als thema: 'symptoomherkenning en uitstelgedrag 
bijj  vrouwen met borstkanker'. Haar afstudeerscriptie betrof een literatuurstudie 
naarr het 'objectief meten van stemmingen'. 

Naa het doctoraal examen (1990) startte zij in 1991 met een sociaal-oncologisch 
fellowship,, verstrekt door de Nederlandse Kankerbestrijding (stichting KWF). Het 
onderwerpp van dit fellowship was communicatie tussen artsen en kankerpatiënten. 
Voorr de uitvoering van dit fellowship werkte zij vanuit de afdeling Medische 
Psychologiee in het AMC. Tijdens deze periode werd zij begeleid door Prof. dr. J.CJ.M. 
dee Haes, psycholoog, en Prof. dr. F.B. Lammes, gynaecoloog. Dit fellowship had tot 
gevolgg het indienen van een promotieproject, dat in 1994 van start ging. Dit 
proefschriftt is het eindresultaat van dat project. Naast het uitvoeren van dit onderzoek 
gaff  zij 'communicatie-onderwijs' aan onder andere studenten Klinische Informatie-
kundee (KIK) in het AMC, en aan psychologen in opleiding bij de 'Regionale Instelling 
Nascholingg en Opleiding' (RINO) te Amsterdam. 

Sindss 1 november 1999 is Lucille Ong werkzaam als communicatietrainer voor 
medischh specialisten en assistenten-in-opleiding in het Academisch Ziekenhuis 
Utrechtt en het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. 
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